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Indledning

Indledning

Er det slemt at betale skat? Tja, det er der nok flere meninger om. 
Selv har jeg ikke noget imod at betale skat, men jeg har bestemt 
noget imod at betale mere, end jeg skal.

Formålet med denne bog er at give en nem indføring i, hvordan 
virksomheder beskattes og give en forståelse af, hvor meget du selv 
kan påvirke skatten af din virksomhed.

Derudover giver bogen en grundig gennemgang af virksomhedsord-
ningen, så du selv kan danne dig et overblik over, hvordan beskat-
ning af virksomhedsordningen påvirker din virksomhed.

Bogen giver også en kort oversigt over, hvad forskellen er mellem 
en enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S, IVS, K/S og hvad det 
nu hedder alt sammen. For det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken 
virksomhedsform du vælger, heller ikke skattemæssigt, og vi skal 
som virksomhedsejere kunne manøvrere rundt mellem virksom-
hedstyper og beskatningsformer. Ellers risikerer vi at betale for 
meget i skat – penge du måske ellers kunne have brugt til vækst  
og investering.

Bogen retter sig primært mod enkeltmandsvirksomheder, iværksæt-
tere og de, som overvejer at stifte et selskab.

Næstved, d. 20. januar 2015

Søren Revsbæk 
Reg. Revisor
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Om forfatteren
Søren Revsbæk, HD er registreret revisor, medlem af FSR, Danske 
Revisorer og har drevet revisionskontor siden 1993.

Forfatteren har en bred erfaring fra rådgivning af mindre erhvervs-
drivende og selvstændige samt selskaber og kender derfor mange 
af de spørgsmål, som trænger sig på, når man taler om skat og 
virksomhedsdrift. Derunder hvordan man planlægger sin skat bedst 
muligt.

Forfatteren er desuden underviser i Regnskabsskolen og har sam-
men med Anette Sand skrevet Bogen om fradrag.
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1. Hvad er en virksomhed?

1. Hvad er en virksomhed?

Sikke et spørgsmål vil mange nok sige: Det giver da sig selv! Og 
så alligevel ikke, for det, man tror, er en virksomhed, behøver ikke 
være det. Omvendt, ser man også nogle gange, at det, vi mener 
er hobby, mener SKAT helt bestemt er en virksomhed, der skal 
beskattes.

Så derfor ser vi i dette kapitel på, hvad en virksomhed egentlig 
er. For at være omfattet af skattepligt, skal en virksomhed være 
erhvervsdrivende – og hvem er så det? Man kunne starte med at se, 
hvem Staten anser for at drive virksomheden, og her er bogførings-
loven et godt sted at starte.

Ser man på bogføringsloven (§1), så er der nogle regler for, hvem 
der har pligt til at bogføre, så derfor er det et godt sted at se, hvad 
definitionen er på en virksomhed. Bogføringsloven siger nemlig, at 
alle ”erhvervsdrivende virksomheder” har pligt til at bogføre, og 
man er en virksomhed, når man:

”er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når 
den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lig-
nende, for hvilket den modtager vederlag”.

Med andre ord: Men har erhvervsdrivende virksomhed, når man får 
penge for det, man laver. Eller i hvert fald forventer at få det.

Derudover siger bogføringsloven at en virksomhed altid er erhvervs-
drivende, hvis det er et aktieselskab, et anpartsselskab, en erhvervs-
drivende fond eller lignende.
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Hobby kontra erhvervsvirksomhed
”Jamen, jeg laver ikke det, jeg gør, for at tjene penge; det en ren 
hobby. Driver jeg så virksomhed?” Vil nogle spørge?

Det kommer an på, om du tjener penge på det. Hvis din virksomhed 
er rentabel, det vil sige giver et overskud, så er det som udgangs-
punkt en erhvervsdrivende virksomhed, og du skal betale skat.

Der kan godt være underskud i nogle år, sådan er det jo at drive 
virksomhed, men hvis du driver virksomheden med det formål at 
tjene penge, så er det en erhvervsdrivende virksomhed.

Omvendt gælder det for hobbyvirksomheder, at det er et udslag af 
ejerens personlige interesse, og at virksomheden typisk ikke vil 
være rentabel, altså ikke giver overskud. Måske er der heller ikke 
ret høj omsætning. Resultatet er, at det er en hobby, og man ikke har 
ret til at trække et underskud fra i skat, og det er væsentligt.

SKAT har opstillet en række kriterier for, hvornår noget er en 
erhvervsdrivende virksomhed eller en hobbyvirksomhed1, og her 
skal jeg blot nævne nogle af disse:

• er der udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give over-
skud (er rentabel)

• er virksomhedens underskud forbigående, f.eks. indkørings-
vanskeligheder, eller virksomheden vedvarende forudsætter, at 
ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et 
underskud

1 Den juridiske vejledning 2014-2 – C.C.1.3
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• har der forud for virksomhedens start været foretaget undersø-
gelse af lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om 
der har været lagt budgetter m.v.

• har virksomheden den fornødne intensitet og seriøsitet

• har ejeren de særlige faglige forudsætninger for at drive virk-
somheden, og har virksomheden en naturlig sammenhæng med 
skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv

• er der andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden

• har skatteyderen været afskåret fra at anvende virksomhedens 
aktiver til privat brug

• er virksomhedens omfang/varighed af en vis størrelse

• er driftsformen sædvanlig for virksomheder af den pågældende 
art

• lever virksomheden op til den erhvervsmæssige standard, der er 
gældende for det pågældende erhverv

• vil virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand, dvs. 
om den trods hidtidigt underskud i tredjemands øjne måtte have 
potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes 
drevet løsrevet fra den

Hvis du kan svare ”ja” til disse spørgsmål – eller i hvert fald et fler-
tal af dem – så er din virksomhed erhvervsmæssig, og du skal betale 
skat af overskuddet og kan få fradrag for underskud.



11

Hvis du må sige ”nej” eller ”tja, måske” til flere af spørgsmålene, 
læner du dig op ad, at din virksomhed er en hobbyvirksomhed. 
Typiske hobbyvirksomheder er: Motorsport, stutterier, avl på race-
hunde, bådudlejning og lignende som man engagerer sig i, fordi 
man synes det er spændende, men typisk har svært at tjene penge 
på det. Der vil altid være et element af konkret vurdering fra sag 
til sag. For eksempel vil et skovbrug jo give underskud de første 
mange år, før man kan give sig til at fælde træerne – måske 30 år 
efter de er plantet – og det er stadig erhvervsvirksomhed.

Der er det specielle ved landbrug, at der findes en del deltidsland-
brug, hvor ejeren har et normalt job ved siden af, og i weekender og 
ferier passer sit landbrug.

Et sådant landbrug er underlagt de almindelige regler. Her gælder 
det, at driften af landbruget skal give overskud før renter, men 
efter normale afskrivninger. Der kan godt være underskud i nogle 
år, men set over en årrække skal hensigten være, at der kommer 
overskud.

I så fald er landbruget erhvervsmæssigt, ellers ikke. Der er en række 
konkrete afgørelser om netop landbrug, og det er vigtigt for deltids-
landbrug at være erhvervsmæssige virksomheder for at kunne bruge 
virksomhedsordningen og dermed få fuldt rentefradrag. Dermed er 
det også vigtigt, at der er overskud på driften, før renter.

Er du i virkeligheden lønmodtager?
Det sker fra tid til anden, at en person starter en enkeltmandsvirk-
somhed og kun har én kunde.

Det kan f.eks. være, at man arbejder med it-programmering, som 
assurandør, som sælger mv. og reelt sidder på den samme arbejds-
plads og arbejder for samme virksomhed flere år i træk. Måske er 
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man endda blevet hyret af sin gamle arbejdsplads som konsulent i 
stedet for at være fastansat.

Det kan også være, man arbejder med nedbrydning som under- 
entreprenør for det samme firma flere år i træk.

Hvis det sker, skal man være opmærksom på, om man reelt er 
erhvervsdrivende, eller om man er lønmodtager.

At være erhvervsdrivende medfører, at man for egen regning og 
risiko udøver virksomhed for at tjene penge. Men man har jo ingen 
risiko, hvis man arbejder for samme kunde dag ind og dag ud. Så 
kunne man i virkeligheden lige så godt være ansat som lønmodta-
ger i det firma – og så er det slut med fradrag for virksomhedens 
udgifter.2

Det kan godt være, at man starter med at have én stor kunde og 
senere får flere kunder over et par år. Det er uproblematisk, men 
hvis du kun har én stor kunde flere år i træk, bør du overveje, om 
du i virkeligheden er lønmodtager.

Hvem skal betale skat?
Hvem skal så betale skat? Ja, det har Folketinget bestemt meget nøje 
i Kildeskatteloven (KSL §2): Alle, bortset fra ”kongen og dennes 
ægtefælle” samt ”medlemmer af det kongelige hus” og så i øvrigt 
fremmede staters diplomater her i landet.

Alle vi andre, er underlagt skattepligt, og hvis vores virksomhed 
er erhvervsmæssig, har vi nogle valgmuligheder mellem forskellige 
måder at drive virksomheden på og beregne skatten på.

2 Den juridiske vejledning 2014-2 – C.C.1.2
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